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PREZENTARE 

 

Scoala Postliceala Sanitara “DR. DINU” isi propune si in acest an sa 

asigure sansele de dezvoltare a fiecarui elev in vederea dobandirii  unei 

calificari pentru care exista oportunitati de ocupare in meserii  pe piata muncii 

locala si judeteana. 

 Scoala noastra se straduieste sa realizeze formarea unui individ activ 

pentru o societate cognitiva, capabil sa-si continue educatia pe tot parcursul 

vietii si sa fie motivat pentru a o face. 

 Scoala noastra incearca sa orienteze elevul catre activitate si produsul ei , 

sa-l conecteze la situatii concrete si la problemele reale identificate la nivelul 

societatii si comunitatii. 
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“ EDUCATIE PENTRU SANATATE” 

 

In data de 22.05,2014, Scoala Postliceala Sanitara “ Dr. Dinu”, reprezentata 

de maistrii instructor Nedelcu Cristina si Iosifescu Silvia, impreuna cu elevii 

specializarilor AMG III si AMG I, in colaborare cu Scoala Gimnaziala “Al. 

Ioan Cuza” si Scoala Gimnaziala “ I. Campineanu”, in cadrul parteneriatului 

“Educatie pentru sanatate”, au desfasurat lectia deschisa avand ca tema: 

- Primul ajutor in hemoragii, 

- Primul ajutor in lipotimii. 
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ZIUA INTERNATIONALA A COPILULUI 

 

Elevii anului I AMG, sub indrumarea maistrului instructor 

Iosifescu Silvia,  au desfasurat in data de 1.06.2014, in municipiul 

Campina, intalniri cu parintii si copiii care au participat la activitatile 

desfasuratein oras, oferind celor mici dulciuri.  

 



5 
 

De asemenea, elevii au impartit pliante cu planul de scolarizare al Scolii 

Postliceale Sanitare “Dr. Dinu” tinerilor campineni si au purtat discutii cu 

acestia despre necesitatea calificarii lor in cadrul scolii noastre. 
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SCOALA POSTLICEALA SANITARA “ DR. DINU”, LA A 17-

A PROMOTIE DE ABSOLVENTI 

 

Duminica, 15 iunie 2014,Scoala Postliceala Sanitara “Dr. Dinu” a 

organizat ceremonia de absolvire a unei noi promotii de absolventi . Cei 60 

viitori specialisti, alaturi de dirigintii lor si de profesorii care le-au fost alaturi 

trei ani de zile, au intonat Inmul National, Imnul Gaudeamus Igitur, au depus 

juramantul lui Hipocrate si au primit diploma de absolvire cu indemnul de a-si 

face meseria asa cum le-o cere deviza scolii: “ Sa ne ajutam semenii, sa fim 

oameni pentru oameni”. 
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Cu prilejul acestui eveniment, Doamna Presedinte Din Elena, a tinut 

traditionalul discurs de deschidere: 

 

“Dragi absolventi ai Scolii Sanitare Postliceale “Dr Dinu” si stimati 

invitati sustinatori ai elevilor nostrii, am deosebita placere sa va salut si sa va 

multumesc ca sunteti alaturi de noi in aceasta zi, in care conducerea Fundatiei 

“Dr.Dinu”  si conducerea scolii dau masura  capacitatii lor de munca, de 

rabdare, de tenacitate, prin rezultatele prin care dumneavoastra absolventii le-ati 

obtinut pana acum.  

Vreau sa multumesc in mod deosebit sustinatorilor elevilor nostrii, pentru 

eforturile pe care le-ati facut, ca sa ii ajutati si sa-i sprijiniti material si moral, 

pentru ca,  fara dumneavoastra, acesti tineri n-ar fi putut sa parcurga acest 

program de scolarizare.  

Elevilor absolventi le multumesc pentru toata intelegerea de care au dat 

dovada in acesti 3 ani, le multumesc pentru participarea la diferite activitati 

extracuriculare si as dori sa le transmit cele mai bune ganduri ale mele si ale 

conducerii fundatiei pentru viata, pentru viitor.  

Doresc sa va spun ca in viata nu este totul cat castigi material, in viata 

ramanem cu ceea ce castigam spiritual, de aceea as dori sa fac apel la 

dumneavoastra, sa nu uitati ca deviza scolii noastre a fost si va ramane “sa fiti 

oameni pentru oameni”.  

In momentul in care ati pasit pe pragurile scolii noastre, ati avut  probabil 

aspiratii, ati avut indemnul sa va faceti o meserie, si aceasta meserie pe care v-

ati ales-o, vreau sa va spun ca este una nobila si este meseria prin care noi 

oferim oamenilor tot ceea ce putem ca sa-i ajutam sa fie sanatosi. Sa nu uitati ca 

viata este grea, dar daca sunteti constienti de forta fiecaruia dintre 

dumneavoastra, veti reusi.  

Doresc sa va adresez inca o data salutul conducerii Fundatiei “Dr. Dinu”, 

sa va multumesc ca ati ales sa fiti elevii scolii noastre, si sa va rog, ca pe viitor 
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sa fiti ambasadorii scolii, pentru ca scoala rezista si dainuieste prin absolventii 

ei.  

Dumneavoastra sunteti cea de-a 17-a promotie de absolventi pe care 

Scoala Postliceala Sanitara “ Dr. Dinu”  ii daruieste comunitatii.   

Va urez success in viata si toate cele bune!!!!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

DE CAND NU NE-AM MAI VAZUT…... 

MULTE LUCRURI AM FACUT 

 

 

 In tot acest timp, am intreprins mai multe feluri de activitati, din care 

amintim urmatoarele: 

 

 

1.Activitati privind dezvoltarea bazei material a scolii 

 

 Pe parcursul anului 2014 s-au desfasurat importante activitati 

administrative de dezvoltare a bazei materiale a scolii: 

 S-au efectuat lucrari de amenajare a unui cabinet medical scolar, situate 

in cladirea anexa de la sediul scolii (str. Marasesti nr.22). 

 S-a dotat cabinetul medical scolar cu aparatura, mobilier, material si 

medicamente de prim ajutor; activitatea cabinetului este asigurata de Dna. 

Dr. Goia Raluca si doamnele asistente medicale, prin rotatie, dupa 

programul de lucru afisat. 

 S-au facut lucrari de igienizare a cladirii sediu din Str. Marasesti nr.22, cu 

reparatiile aferente. 

 S-a amenajat subsolul cladirii pentru depozitarea materialelor didactice. 

 S-a achizitionat o biblioteca din lemn pentru depozitarea cartilor aflate in 

dotarea scolii 

 A sporit numarul de volume de specialitate la nivelul bibliotecii. 

 S-a achizitionat inca un laptop care se afla la dispozitia cadrelor didactice. 

 S-au mai achizitionat si alte materiale necesare procesului de invatamant. 
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In primele luni ale anului 2015 s-au achizitionat obiecte de inventor 

necesare dotarii cabinetului de balneofiziokinetoterapie si recuperare: 

 Masa de kinetoterapie 

 Spalier 

 Canapea de consultatii 

 Oglinda mare 

 Dulap pentru medicamente 

 Diferite material sanitare 

 

2.Activitati privind perfectionarea pregatirii cadrelor didactice 

 

 Unele cadre didactice au participat la cursuri de perfectionare in vederea 

pregatirii pentru definitivat. 

 In sesiunea iulie 2014, doamnele maistru instructor Nedelcu Cristina si 

Anghel Cristina au sustinut examenul de definitivat si l-au promovat cu 

rezultate bune. 

 De asemenea Dna. Director Ivascu Angelica si Dna. Dir. Adjunct 

Gheorghe Corina urmeaza Cursul de perfectionare “ Retea de formare 

continua a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentatia 

virtuala si WEB 2.0” (Proiect POSDRU) – 50 de credite. 

 La inceputul anului 2015, doamnele maistru instructor Panait Cosmina, 

Anghel Cristina si Iosifescu Silvia au urmat cursul “Profesorul – 

evaluator de competente profesionale”, organizat de Casa Corpului 

Didactic Prahova – 12 credite. 

 In acelasi timp, Dna Secretar Gherghelas Mina, a urmat cursul 

“Managementul activitatii de secretariat in contextul noii legislatii”. 
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3.Activitati privind diversificarea specializarilor in care se pot pregatii 

elevii la Scoala Postliceala Sanitara “Dr.Dinu” Campina. 

 

 In cursul semsetrului II 2014 si inceputul anului 2015 s-au depus toate 

eforturile pentru intocmirea documentatiei necesare privind autorizarea unei noi 

specializari: Asistent Medical de Balnefiziokinetoterapie si Recuperare 

(BFKTR), care urmeaza sa demareze incepand cu anul scolar 2015-2016. 

 Dosarul, impreuna cu cererea au fost depuse la ARACIP Bucuresti in 

vederea evaluarii externe. 

 

 

4.Activitati privind evaluarea externa din partea ARACIP. 

 

 In cursul anului 2014, specializarea Asistent Medical de Farmacie a fost 

supusa procesului de evaluare externa in vederea acreditarii. In urma 

evaluarii, s-a primit Ordinul de Ministru nr. 4908/ 11.11.2014 privind 

acreditarea specializarii AMF. 

 In acelasi timp, s-a efectuat si evaluarea pentru specializarea Asistent 

Medical Generalist, privind evaluarea externa periodica post-acreditare. 

In urma acesteia, s-a emis aviz favorabil din partea comisiei ARACIP 

prin Hotararea Consiliului ARACIP din 31.07.2014. 
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5. Actiuni umanitare 

 

 S-a acordat o bursa de studiu. 

 S-au organizat actiuni umanitare privind sponsorizarea a doua institutii 

scolare din Campina pentru organizarea Serbarii Pomului de Craciun 

pentru copiii defavorizati. 

 S-a organizat strangerea de bunuri, de imbracaminte, alimente, etc. pentru 

doua asezaminte sociale. 

 S-a participat la sarbatoarea zilei de 1 iunie 2014 pentru copiii din 

Municipiul Campina.  

 

 

In speranta ca veti fi si anul viitor langa noi, promitem ca in urmatorul 

numar, activitatile scolii noastre sa fie si mai cuprinzatoare ca in acest an!!!!! 

 

Va multumim pentru participare!!!!! 
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Stiati ca…. 

 

 In anul 1997 a luat fiinta Scoala Postliceala Sanitara “ Dr. Dinu” , fiind 

cea mai veche institutie de invatamant sanitar din Campina, care a 

functionat cu: 

- Specializarea Asistent Medical Generalist, 

- Specializarea Tehnica dentara; 

- Specializarea Asistent Medical Farmacie. 

 Scoala Postliceala Sanitara “ Dr. Dinu” are in proiect infiintarea unei noi 

specializari, si anume Balneo-fizio-kineto terapie si Recuperare. 
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SI  O LUAM DE LA CAPAT… 

 

 Dupa o vacanta de vara lunga, pe deplin meritata, a sosit toamna si 

implicit am inceput scoala. Si ca in fiecare an, emotiile si-au facut simtita 

prezenta in randul bobocilor din anul I, AMG si AMF. 

Deschiderea anului scolar reprezinta pentru profesori un moment de noi 

sperante, iar pentru boboci noi provocari si idealuri. 
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BALUL BOBOCILOR 

 

Vineri, 14 noiembrie 2014 ,restaurantul Amana Inn a fost gazda Balului 

Bobocilori al Scolii Postliceale Sanitare “Dr. Dinu”. 

 Bobocii, sub indrumarea si implicarea dirigintilor Gheoghe Corina( 

AMF) si Panait Cosmina ( AMG), alaturi de conducerea scolii, de profesori si 

de colegi mai mari, si-au ales dupa o serie de probe,  Miss Boboc 2014. 
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Muzica buna, tinerete, veselie, toate au fost ingredientele acestei petreceri  

organizate in cinstea celor mai noi elevi ai scolii. 
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SESIUNEA DE COMUNICARI STIINTIFICE 

 

In data de 12.12.2014, s-a desfasurat in cadrul Scolii Postliceale Sanitare 

Dr. Dinu Campina, sesiunea de comunicari stiintifice avand ca tema: 

“Transplantul o sansa la viata, implicatiile terapeutice in transplantul de organ”.  

Activitatea a reunit aproximativ 40 persoane: 6 cadre didactice (profesori 

si mastrii instructori), elevi din anul I, II de studiu specializarea asistenti 

medicali generalisti si asistenti medicali de farmacie.  

Sub indrumarea maistrilor instructori: Unguroaica Ruxanda si Anghel 

Cristina elevii anului III specializarea asistent medicali de farmacie si elevii 

anului III specializarea asistent medicali generalisti au intocmit referate ce au 

vizat tema sesiunii:  

„Transplantul o sansa la viata”  

Asistenti medicali generalisti III,  Maistru instructor AMG III Anghel 

Cristina  

  „ Implicatiile terapeutice in transplantul de organe”  

Asistenţi medicali de farmacie AMF III, Maistru instructor Unguroaica 

Ruxanda 
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Invitati de onoare ai acestei sesiuni au fost Coman Eliza  si Gheorghe 

Tache  din partea Asociatiei Transplantatilor din Romania. Cei doi au prezentat 

un material cu privire la transplantul renal dar si povesti impresionante din viata 

unui transplantat. 
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50 DE LUCRURI PE CARE NU LE STIAI DESPRE  

CORPUL UMAN 

 

1. Când o persoană moare auzul este ultimul simt perceput. Văzul este primul 

care dispare. 

2. Celulele care compun creierul uman pot absorbi de până la 5 ori mai multă 

informaţie decât cuprinde toată Enciclopedia Britanică. 

3. Corpul omenesc eliberează în 30 de minute destulă energie cât să încălzeşti 

un litru de apă. 

4. Cea mai mare celulă a corpului este ovulul, iar cea mai mică spermatozoidul. 

5. Corpul unui om are: destul potasiu pentru a provoca explozia unui tun de 

jucărie; destul zahăr pentru a umple un borcan; destulă grăsime pentru a face 

şapte bucăţi de săpun; destul fier pentru a face un cui; destul sulf pentru a 

deparazita un câine. 

6. Corpul utilizează 300 muşchi pentru a ţine corpul în poziţie stabilă, dreapta. 

7. Creierul continua să transmită semnale sub formă de impulsuri electrice timp 

de aproximativ 37 de ore după moarte. 

8. Dacă cantitatea de apă din corpul omenesc este redusă cu 1% îţi va fi sete, iar 

dacă este redusă cu 10% vei muri. 

9. Dacă toţi cei 600 de muşchi ai corpului uman s-ar încorda în acelaşi timp şi în 

aceeaşi direcţie, omul ar putea ridica o greutate de 25 de tone. 

10. De-a lungul unei vieţi, o persoană îşi petrece 6 ani visând. 

11. Din punct de vedere fizic o femeie poate naşte treizeci şi cinci de copii de-a 

lungul vieţii. 

12. Dinţii unui om sunt tari aproape ca piatra. 

13. Durata vieţii unei celule intestinale este de 12 ore. Cea a unei celule a 

peretelui stomacului este de două zile. O celulă din piele trăieşte 4 săptămâni. O 

celulă nervoasă poate trăi până la 60 de ani. 
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14. ADN-ul unui om contine 80.000 de gene. 

15. Fătul visează aproape tot timpul. Cei care sunt născuţi prematur vor visa mai 

mult la maturitate. 

16. Cel mai mare organ al corpului uman este pielea. Ea poate acoperi, in cazul 

unui adult, o suprafata de 1,9 metri patrati. De asemenea, in timpul vietii unui 

om, acesta pierde pana la 18 kilograme de piele moarta. 

18. Greutatea corpului omenesc este de 50 de ori mai mare decât a cea a 

creierului. 

19. În corpul uman există suficient fosfor pentru a crea 250 de chibrituri. 

20. În corpul uman sunt mai mult de 12.00 de km de vase de sânge. 

21. Cand doarme, un om creste in medie cu 8 milimetri, pentru ca dimineata sa 

revina la inaltimea initiala. Motivul este simplu... forta gravitationala care 

actioneaza asupra cartilagiilor. 

22. Înălţimea omului variază în timpul zilei. Dimineaţa suntem cu un cm mai 

înalţi decât seara. Acest lucru se întâmpla deoarece discurile intervertebrale se 

“tasează” atunci când stăm în picioare, datorită greutăţii propriului corp. 

23. Inima bate de aproximativ 2.700.000.000 de ori de-a lungul vieţii. 

24. Inima femeii bate mai repede decât cea a bărbatului. 

25. Inima continua să bată după ce este scoasă din corp. Chiar dacă este tăiată în 

bucăţi, muşchii inimii vor continua să bată. 

26. Un om consuma, in medie, 50 de tone de mancare si bea circa 50.000 de litri 

de lichide de-a lungul vietii. 

27. Mai mult de un miliard de bacterii sunt pe fiecare labă a piciorului 

28. Majoritatea bărbaţilor petrec 3.300 ore din viaţă pentru a se bărbieri. Dacă 

nu ar fi bărbierită, barba ar putea ajunge la 9 metri într-o viaţă de om. 

29. Mandibula este cel mai dur os din organism. 

30. Muşchiul ochiului este cel mai rapid din organism. El se contractă în mai 

puţin de o sutime de secundă. 

31. Nu se poate strănuta cu ochii deschişi. 
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32. Numărul de neuroni din creierul uman este astronomic, aceste ajunge la 100 

de miliarde de celule nervoase. 

33. Omul are aproximativ 76 000 de fire de păr pe cap. 

34. O persoană obişnuită respira cam 74 de milioane de litri de aer de-a lungul 

vieţii. 

35. Muschii unui ochi se misca de circa 100.000 de ori pe zi. Pentru a ne 

imagina ce inseamna acest lucru, ganditi-va ca echivalentul unui asemenea efort 

pentru muschii picioarelor inseamna un traseu de 80 de kilometri in fiecare zi. 

36. Pe un centimetru pătrat de piele se afla aproximativ şase milioane de celule, 

5000 de receptori, 15 glande sebacee, 200 fibre nociceptive (pentru durere), 10-

25 receptori tactili şi corpusculi termosensibili, patru metri de fibre nervoase, un 

metru de vase sanguine, şi peste 100 de glande sudoripare. 

37. Persoanele dreptace trăiesc, în medie, cu nouă ani mai mult decât cei 

stângaci. 

38. Pielea cântăreşte în medie cam de 2 ori cât creierul aceleiaşi persoane. 

39. Puse cap la cap venele, arterele şi capilarele unui adult ar ajunge pentru 

înconjurul Pământului de aproape patru ori 

40. Sunt necesare aproximativ 200.000 de încruntări pentru apariţia unui râd 

permanent deasupra sprâncenelor. 

41. Toţi bebeluşii se nasc cu ochii albaştri. După câteva ore de la naştere, 

culoarea se poate schimba. Majoritatea oamenilor ajung până la urmă să aibă 

ochi de altă culoare. 

42. Un creier uman generează mai multe impulsuri electrice într-o zi decât toate 

telefoanele din lume. 

43. Un strănut iese din gură cu o viteză de peste 965 km/h. 

44. Urechile pot distinge peste 300 000 de tonalităţi. 

45. Dacă saliva nu poate dizolva ceva, atunci nici nu putem simţi gustul. 

46. După mesele bogate se spune că auzul nostru scade. Nu mai percepem 

sunetele din jurul nostru la fel de bine, chiar şi atenţia scade. 
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47. Îţi foloseşti aproximativ 200 de muşchi când faci un pas mergând. 

48. Matematicianul John von Neumann a calculat că mintea umană poate 

înmagazina 280 de catralioane de biţi de memorie. 

49. Mozart îşi scria întreaga operă muzicală în minte, auzind şi perfecţionând 

fiecare notă în parte, şi abia apoi o aşternea pe hârtie. 

50. O persoană din 2 miliarde va trăi până la vârsta de 116 ani sau mai mult. 
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ADMITERE 2015 

Într-o lume a diversităţii şi a performanţei există 
nevoia reperelor importante. Fără îndoială că 
pregătirea de specialitate este un asemenea 

reper în găsirea şi construirea unei cariere       

Vă invităm să treceti pragul şcolii noastre pentru 
a găsi adevăratul început al acestui 

drumDRUMUL ÎN VIAŢĂ! 

OFERTĂ EDUCAŢIONAL PENTRU ANUL 
SCOLAR 2015-2016 

Acreditare pentru specializarea Asistent Medical 
de Farmacie OMEN nr. 4908/11.11.2014  şi 
acreditare pentru specializarea Asistent Medical 
Generalist OMECT nr. 4762/2009. 

Cursuri de zi. Durata 3 ani 

SPECIALIZAREA Nr. de 
locuri 

Asistent medical generalist 25 

Asistent medical de farmacie 25 

Asistent medical 
balneofiziokinetotarapie si 
recuperare 

20 

Acte necesare la înscriere 

 Diplomă de bacalaureat sau certificat de 
absolvire 12 clase (copie legalizată + 
original) 

 Foaie matricola – copie legalizata 

 Certificat de naştere (copie legalizată) 

 Cerificat de căsătorie (copie legalizată) 

 CI sau BI (copie) 

 Adeverinţă de la medicul de familie 

 4 poze tip buletin 

 Dosar plic 
Înscrierile se fac în perioada 

15 iunie-30 septembrie 2015 

Admiterea se face pe bază de concurs de dosare 
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CONSILIUL CONSULTATIV AL ELEVILOR 

 

 Pentru orice probleme, nelamuriri sau sugestii va puteti 

adresa cu incredere oricarui elev din componenta consiliului 

consultativ al elevilor, pe care v-o facem cunoscuta in cele ce 

urmeaza: 

 

 Clinci Adina – AMG I- membru 

 Sora Georgiana – AMG I -membru 

 Spurcaciu Magdalena – AMG II – vicepresedinte 

 Dinescu Elena Otilia – AMG II – presedinte 

 Iosif Susu Anda- AMG III – membru 

 Anistoroaie Lacramioara- AMG III – membru 

 Olteanu Maria – AMF I- membru 

 Olteanu David Alina _ AMF I – secretar 

 Buzeteanu Simona – AMF II –membru 

 Dedu Stanica Irina- AMF II – membru 

 Tudorache Andreea- AMF III – membru 

 Dedu Ancuta- AMF III- membru 
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COLECTIVUL REDACTIONAL 

 

ELEVII: 

Clinci Alina 

Botoaca Isabela 

Sora Georgiana 

Curcan Iulian 

 

Sub coordonarea: Ms.Instructor Panait Cosmina 

       Prof. Ivascu Angelica 

Tehnoredactare: Bonta Cristiana 
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